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Πποκπιμαηικά Αηομικού Ππωηαθλήμαηορ 

Η πξνθξηκαηηθή θάζε ζα δηεμαρζεί από 4 αγσληζηηθέο κέρξη θαη νθηώ αγσληζηηθέο κε 

πξώηε αγσληζηηθή ηελ Δεπηέξα 18 επηεκβξίνπ.  

Σν πιήζνο ησλ αγσληζηηθώλ ζα θαζνξηζηεί από ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ νκαδηθνύ 

πξσηαζιήκαηνο θαη ην πιήζνο ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηό. 

Κόζηορ ζςμμεηοσήρ ανά αγωνιζηική : 10€ 

Ημέπα αγωνιζηικών : Δεςηέπα 

Ώπα έναπξηρ ηων αγώνων: 18:15 

Σςμμεηοσέρ – Καηάηαξη 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη αζιεηέο θαη ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ. Ο θάζε 

ζπκκεηέρνληαο ζα αγσληζηεί ζε ηξία (3) παηρλίδηα γηα θάζε αγσληζηηθή ηνπ αηνκηθνύ. 

Σν θαιύηεξν ζεη ηξηώλ (3) παηρληδηώλ, ην νπνίν ζα επηηύρεη ν θάζε ζπκκεηέρνληαο ζα 

ηνλ ηνπνζεηήζεη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε από ηελ νπνία ζα πξνθύςνπλ θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

Τοποθέηηζη ζηοςρ διαδπόμοςρ και αλλαγέρ διαδπόμων 

Η αξρηθή ηνπνζέηεζε ησλ αζιεηώλ ζηνπο δηαδξόκνπο ζα γίλεη κε θιήξσζε ηελ 

πξώηε αγσληζηηθή. Σηο επόκελεο αγσληζηηθέο θαη γηα θάζε αγσληζηηθή ζα ππάξρεη 

κεηαθίλεζε ησλ αζιεηώλ ζηνπο δηαδξόκνπο. Οη αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη ζε 

δηάδξνκν κε αξηζκό δπγό κεηαθηλνύληαη δεμηά θαη νη αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη ζε 

δηάδξνκν κε αξηζκό κνλό, κεηαθηλνύληαη αξηζηεξά, δύν (2) δηαδξόκνπο. 

Καηηγοπίερ 

Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο ζα ηνπνζεηεζεί ζε κηα από ηηο ηξείο θαηεγνξίεο, Premium 

Special, Classic, ζύκθσλα κε ηνλ γεληθό κέζν όξν (ΜΟ), ηνλ νπνίν έρεη επηηύρεη ηελ 

αγσληζηηθή πεξίνδν 2016 – 2017, ζηα πξσηαζιήκαηα ηνπ ζπιιόγνπ. 

Αζιεηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ κέζν όξν, ζα ηνπνζεηνύληαη ζε αληίζηνηρε θαηεγνξία, 

βάζε ζηνηρείσλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. 

πκκεηέρνληεο ρσξίο αγσληζηηθή παξνπζία, ζα ηνπνζεηνύληαη ζηελ Classic 

θαηεγνξία. 

Οη θαηεγνξίεο βάζε ησλ Μέζσλ Όξσλ ηνπ ζπιιόγνπ νξίδνληαη από ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 
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    ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ  

Καηηγοπία Μ.Ο. 

Premium 180 + 

Special 179,99 - 160 

Classic - 159,99 

 

Handicap 

Θα δνζεί handicap ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκηόρ από αςηούρ ηηρ Premium 

Καηεγνξίαο, όπσο παξαθάησ: 

 

HANDICAP 

Σςμμεηέσονηερ Καηηγοπία Handicap 

Άλδξεο - Γπλαίθεο Special 50% από ην 180 

Άλδξεο - Γπλαίθεο Classic 70% από ην 160 

Γπλαίθεο Special 10 αλά 3 παηρλίδηα 

Γπλαίθεο Classic 15 αλά 3 παηρλίδηα 

 

Επιζήμανζη: Σν handicap ζα είλαη ακεηάβιεην θαη ζα ηζρύεη γηα θάζε αγσληζηηθή. 

Παξάιιεια γηα ηηο γπλαίθεο ζην handicap ηνπ 50% ή 70%  αλάινγα ηελ θαηεγνξία 

ζα πξνζηίζεληαη θαη 10 ή 15 θνξύλεο, αληίζηνηρα, αλά ηξία παηρλίδηα. 
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Ππόκπιζη ζηην ηελική θάζη 

ηελ ηειηθή θάζε ηνπ ηνπξλνπά πξνθξίλνληαη 75% ησλ ζπκκεηέρνληεο από θάζε 

θαηεγνξία. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε  ε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ ζην 80% ησλ 

αγσληζηηθώλ γηα ηελ πξόθξηζή ηνπο ζηελ ηειηθή θάζε.  

Η πξόθξηζε επηηπγράλεηε κε ην θαιύηεξν ζύλνιν ζηα ηξία (3) παηρλίδηα κε handicap, 

όπσο παξαθάησ: 

Ππόκπιζη για ηοςρ κοπςθαίοςρ ή ηο 75% ηων θέζεων 

Η θάιπςε ηνπ 75% ησλ ζέζεσλ ζα πξνθύςεη από ην πςειόηεξν ζθνξ ζηα ηξία (3) 

παηρλίδηα κε handicap, αλεμαξηήησο αγσληζηηθήο, ζε όιε ηελ πξνθξηκαηηθή θάζε. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηελ ηειηθή θαηάηαμε, ηελ πςειόηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη 

ν ζπκκεηέρνληαο κε ην κεγαιύηεξν ηειεπηαίν παηρλίδη (3ν). Αλ θαη πάιη πξνθύςεη 

ηζνβαζκία, ζα ππνινγηζηεί ην πξνεγνύκελν παηρλίδη (2ν)  θ.ν.θ. 

Πποκπίζειρ μέζω ηων αγωνιζηικών 

Η θάιπςε ησλ ζέζεσλ κέζσ ησλ αγσληζηηθώλ ζα πξνθύςεη από ην πςειόηεξν ζθνξ 

θάζε αγσληζηηθήο ζηα ηξία (3) παηρλίδηα κε handicap γηα θάζε θαηεγνξία. Ο πξώηνο 

ζπκκεηέρνλ κε ην πςειόηεξν ζθνξ θάζε θαηεγνξίαο ζε θάζε αγσληζηηθή ζα 

πξνθξίλεηαη ζηελ ηειηθή θάζε. Επνκέλσο κηα ζέζε γηα θάζε θαηεγνξία, ζηα ηειηθά 

ζα εμαζθαιίδεηαη από θάζε αγσληζηηθή. 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζύλνιν θνξπλώλ ελόο ζπκκεηέρνληα ν νπνίνο έρεη επηηύρεη ηελ 

πξόθξηζε ηνπ από ηελ πξώηε ζέζε πνπ θαηέιαβε ζε θάπνηα από ηηο αγσληζηηθέο, 

αιιά παξάιιεια θαηαηάζζεηαη θαη ζην 75% ησλ θνξπθαίσλ ηεο ιίζηαο, ηόηε ηελ 

ζέζε ηνπ ζηηο πξνθξίζεηο κέζσ ησλ αγσληζηηθώλ  θαηαιακβάλεη ν ζπκκεηέρνληαο κε 

ηνλ δεύηεξν πςειόηεξν ζθνξ ηελ ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή. 

Τελική καηάηαξη πποκπιμαηικών 

Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνθξηκαηηθώλ, ζα δηακνξθσζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη 

ηεο ηειεπηαίαο αγσληζηηθήο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζεηξά αλάινγα κε ηηο θνξύλεο πνπ έρνπλ 

επηηύρεη ζηελ πξνθξηκαηηθή θάζε, άζρεηα από ηελ αγσληζηηθή πνπ πξνθξίζεθαλ. 

ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο, ηελ πςειόηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη ν ζπκκεηέρνληαο κε ην 

κεγαιύηεξν ηειεπηαίν παηρλίδη (3ν). Αλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηζνβαζκία, ζα 

κεηξήζεη ην πξνεγνύκελν παηρλίδη θ.ν.θ. 

Λάδωμα / Oil Pattern 

Σν ιάδσκα ηνπ Σνπξλνπά  ζα είλαη ην ίδην κε ην ηνπξλνπά ηνπ θνπβά. 
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Αναβολέρ  

Δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δεηήζνπλ από ηελ επηηξνπή αγώλσλ 

ηελ αλαβνιή θάπνηαο αγσληζηηθήο ιόγσ αλσηέξαο βίαο. Η δηεμαγσγή ησλ 

αλαβιεζέλησλ αγσληζηηθώλ ζα νξηζηεί από ηελ επηηξνπή αγώλα ζε ζπλελλόεζε κε 

ηνλ ππεύζπλν ηεο αίζνπζαο κπόνπιηλγθ θαη ζα γίλεη πξηλ ηελ ηειεπηαία αγσληζηηθή 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα δεηήζνπλ αλαβνιή ηεο αγσληζηηθήο ράλνπλ ην δηθαίσκα 

θαηάθηεζεο ηεο πξώηεο ζέζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή.   

Έπαθλα 

Θα γίλεη βξάβεπζε κε θύπειια γηα ηνπο ηξείο πξώηνπο ζπκκεηέρνληεο θάζε 

θαηεγνξίαο. 

Παπαηήπηζη : Η επηηξνπή αγώλσλ ζα πξνβεί ζε αιιαγέο ησλ πνζνζηώλ ζε 

αθξηβή λνύκεξα κεηά ηελ πξώηε αγσληζηηθή θαη βάζε ησλ ζπκκεηνρώλ ζην αηνκηθό 

πξσηάζιεκα. Επίζεο έρεη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο απηώλ 

ώζηε λα δηεμαρζεί όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ε ηειηθή θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

Η αλαθνίλσζε γηα ην πξόγξακκα ηεο ηειηθήο θάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα βγεη πξηλ 

ηελ ηειεπηαία αγσληζηηθή. 

Οη κέζνη όξνη ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα ιακβάλνληαη ππόςε γηα όιε ηελ αγσληζηηθή 

πεξίνδν 2017-2018 θαη γηα όια ηα πξσηαζιήκαηα ηνπ ζπιιόγνπ.  


